
LES FEBRES DE L'ARRÒS
Segons l'article publicat a la revista Torre de les Hores de 

Pals núm. 11, any 1998, Rosa M. Masana





TRES TIPUS D'INFECCIONS

LA MALÀRIA,  descobert el protozou causant de la 
malaltia per Charles L.A. Laveran 1880

LA LEPTOSTIROSI, malaltia descrita per Weil l'any 
1886 i visualitzat el germen per Stimson l'any 1907

FEBRE Q (query) descrita per l'australià Derrick en 
Brisbane l'any 1937 i identificat el germen per Burnet i 

Freeman (Coxiella Burnetti)



Hi han quatre tipus de plasmodiums 
causants de la malària:

falciparum, vivax, malariae i ovale

Segons l'OMS, l'any 2010 van haver 216 milions 
de persones afectades  de paludisme al mon i 

d'aquestes  655.000 van morir

Un 90% son nens de menys  de cinc anys



Paludisme al món



Mosquit Anopheles femella i Plamodium o hematozoari 
de Laveran (1880) causants del paludisme



Plasmodium falciparum
titulars:  fotografia esquerra photographs by S.J. Upton i dreta 

thedaragunteroroject.webs.com/apps/photos/



SIMPTOMES DE LA MALÀRIA
Calfreds i febre intermitent de més de 40ª

Anèmia, icterícia

Hepatomegàlia , esplenomegàlia , hemorràgies

Problemes  respiratoris

Dolor abdominal, vòmits i diarrea

Dolor articular  i muscular

Hipotensió, hipoglucèmia

Cefalees, confusió,  desorientació , convulsions

Aturada hepàtica, renal, coma



Tractament

●Quinina (escorça de la 
quina importada del Peru l'any 
1632 )

●Quinacrina , 1928

●Cloroxeina 1930

●Penicilina

●Gentamicina

●Vacuna ?

●Mosquits transgènics
●1953 es descobreix estructura ADN

●Artemisina  1970



El  conreu de l'arròs al Baix Emporda
durant el segle XVIII

per Joan Surroca i Sens

13. Com asseriyala P. VILAR, op. cit., p. 313, C
. . . contrariament al conjunt de l'agricultura
catalana, el conreu de l'arròs no es troba en mans de
petits propictaris, de parcers residents, o de masovers
a cens fix; a l'Empordà, l'aigua i la terra pertanyen
a un pctit nombre de grans senyors, els
administradors i cls grans arrendataris dels quals
feien treballar jornalers contractats segons les
necessitats de cada temporada.»

15. Una vessana = 2.187 m2.



PROHIBICIÓ DEL CULTIU DE L'ARRÒS A 
CAUSA DE LES MORTALDATS , 1792

Història del Baix Empordà volum IV Diputació de Girona, 
2006 pag. núm. 396



Van ser el  1792  - Gaitana- i el 1836 i 1837.

El cultiu de l'arròs era més rentable que el blat i el ordi i en 
ocasions s'atribuia la malaltia a d'altres causes.

Una reial ordre del juliol de l'any  1838 prohibeix el conrreu de 
l'arròs al Baix Empordà

Anys critics d'afectació del 
paludisme





CAMPS  A  " REC  CORRENT " 1909



Mecanització de l'agricultura a  Pals  amb una Massey-Harris   
comprada l'any 1953 

Màquina de la cooperativa agrícola Casacuberta de Vic, any  
2006  



Publicitat de l'arròs Jaros del Moli de Pals



La malària quedà enrere però, els
arrossers continuen  amb d'altres 

problemes de salut.

El doctor Viscasilles em va dir que els 
arrossers de Pals estaven afectats 

de leptospirosis 

La malària quedà enrere però, els
arrossers continuen  amb d'altres 

problemes de salut.

El doctor Viscasilles em va dir que els 
arrossers de Pals estaven afectats 

de leptospirosis 



Arvicola sapidus, a Pals popularment era anomenada 
Rat-bufos. ( "bufo" en llatí gripau)

Leptospira icterohaemorrhagiare causant de leptospirosi



SIMPTOMES DE L'INFECCIÓ PER LEPTOSPIRES

●La tríada  simptomàtica fonamental es :

●Mialgia  (zona bessons ) , ictericia i nefritis.  

●I també febre, problemes hepàtics, diarrea, 
epistaxis, vomits amb sang, pùrpura hemorragica 
a pell, urticaria, pot haver-hi també herpes facial,  
i transtorns cerebrals.



Uns dels primers frascons de penicil.lina que van sortir al 
mercat  i alguns antibiòtics actuals.
(Any 1953 fàbrica a Sâo Paulo - Brasil -)



COLLES D'ARROSSERS

●L'ESTRAPERLO

●LA PÒLVORA

●LES TRES MARIES



Josep Roig i Llorenç Bravo



Lluís Corominas i Josep Parals



Plàcid Puig. Dolors Riembau i 
Amadeu Boix



Terapèutica per la febre "Q" produida  per la rickettsia 
Coxiela Burneti  que va emprar en Plàcid Puig aconsellat

per un arrosser valencià

●Aiguardent amb un 
rovell d'ou  cada dia i 
els comprimits  cada 
vuit  hores i durant nou 
dies.  



Font:  Salud.com  a Internet
Las virtudes terapeuticas de las arañas y sus sedas

Las virtudes terapéuticas de las arañas y
sus sedas han sido reconocidas y
apreciadas desde la antigüedad y en todas
las regiones del planeta. La telaraña se ha
utilizado como hemostática, astringente,
febrífuga y, también, como ansiolítica.
Aparte del folclore que las rodea, deben
existir razones basadas en la bioquímica y
en la fisiología que justifiquen el atractivo
que han tenido a lo largo de los tiempos



D'altres problemes de salut dels 
arrossaires

●Talls als peus,  (cura amb 
senissos ,oli calent )

●Pèrdua de teixit dactilar  
(paella amb oli al foc )

●Salnitre a peus i   
cames
●(pasta amb oli i aigua )

●Adherències de 
sangoneres  i la picada 
de  dolçes (insecte semblant 
al escarabat de les patates)



Serp d'aigua i sangoneres o samarrugues



Joncs i Boga  ( tret de : upload-Wikipedia.com i 
depoblet.glospot.com,  respectivament )



Dolors Martinech -llevadora- Antonio Moral, Pilar Sender 
i Pilar Cabretosa – Practicants A.T.S. actualment DUE  






